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Benvinguda
ILURO | Prèvia

El protagonisme
que es mereixen
L'organització i estructura de la societat moder-

Opinió:
Bernat López

na tendeix a posar el focus, cada vegada més,

de passejades en tricicles elèctrics especialment adaptats. Aquestes passejades s'orga-

sobre la gent jove. Ells són el futur, ens diuen, i

nitzen amb l'objectiu de millorar la qualitat de

qui més ens preocupa. Però dins de la piràmide

vida de les persones que hi participen, lluitant

d'edat, hi ha un sector poblacional a qui mai
podem oblidar: la gent gran. Després de tota

contra la soledat no volguda de la gent gran,
promovent el seu envelliment saludable i la

una vida treballant, i segurament fomentant uns

seva inclusió en la vida quotidiana de la ciutat.

valors sobre la col·lectivitat que cada vegada
costen més de mantenir, els nostres 'grans' es

'En Bici Sense Edat' és una aposta que considera que tota persona té dret a gaudir del

mereixen tenir el protagonisme que els toca.

vent a la cara. L'objectiu principal del projecte

No és just fer-los sentir com una molèstia; com

és generar espais específics d'interacció inter-

un actor social a qui ja no li toca rebre atenció.

generacional entre persones grans i persones

És per això que creiem molt positiu parlar del
projecte 'En Bici Sense Edat', iniciat a Mataró
de la mà de la Fundació Iluro. Es tracta d'un
programa de voluntariat social que promou
l'acompanyament a la gent gran o persones

voluntàries, que permetin l'intercanvi interge-

de mobilitat reduïda a partir de l'organització

a la nostra ciutat ■

neracional d'experiències. Si veieu per Mataró
un tricicle gegant decorat amb color vermell
i amb una persona gran asseguda i amb un
voluntari pedalant, ja sabeu què està passant

| ENQUESTA
RESULTATS ENQUESTA: ET SEMBLA BÉ QUE
CAP VEHICLE PUGUI ENTRAR AL CENTRE SENSE
DISTINTIU AMBIENTAL A PARTIR DE 2023?
SÍ (77%) | NO (23%)
ET VA AGRADAR L'AGENDA D'ACTIVITATS DE
SANT JORDI I LA FOGONADA? SÍ | NO

EN POSITIU

Vota a l'enquesta del
nostre twitter: @ilurorevista

EN NEGATIU

La recollida de voluminosos evita l'emissió de CO2

Expedient per esclarir una agressió de la Policia

En sis mesos, Mataró ha recollit 565.633 quilos de
voluminosos i s'ha estalviat l'emissió de 23.394
quilos de CO2 a l'atmosfera.

Un home ha denunciat una presumpta agressió de
la Policia Local amb un vídeo on es veu un agent
colpejant-lo. L'Ajuntament ha obert expedient.
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José
Sánchez,
pregoner de
la Setmana
Santa 2022

Foto antiga:
Santa Maria
prèvia a la Guerra
Civil.
Foto: Luís Muñoz
Foto actual:
Vista actual
del temple.
Foto: Wikimedia
Commons

Les estàtues de Santa Maria
cremades a la guerra
Records: Bernat López

L'església de Santa Maria de

l'edifici que ha arribat als nos-

reposaren fins al 1926, ara sí

Mataró, parròquia tradicional

tres dies. Avui us volem ex-

degudament restaurades per

de la ciutat, és un edifici, en-

plicar algunes curiositats del

desig del rector Josep Samsó.

tre barroc i neoclàssic, d'una

temple, sobretot de l'època
de la Guerra Civil. En la foto-

Durant els primers mesos de

sola nau amb capelles laterals.
Documentada des de l'any

grafia antiga s'hi aprecien les

tues van ser cremades. Diuen

1054, era possiblement una

estàtues dels apòstols. Les

els testimonis de l'època que

petita església preromànica

primeres que s'hi van situ-

o romànica que perdurà fins

ar eren de fusta i d'escassa

durant el conflicte bèl·lic a
Santa Maria s'hi celebrava

a finals del segle XIV, quan

qualitat. Van ser finançades
per un indià el 1835, però el

mercat, ja que els bombar-

hom construí el temple gòtic,
substituït posteriorment per

1902 van ser retirades i no es

cap a les esglésies ■

la Guerra Civil, però, les està-

dejos nacionals no apuntaven

Si voleu enviar imatges antigues pots enviar-nos un correu a:
redaccio@revistailuro.com
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En Bici Sense Edat
és un programa de
voluntariat per
acompanyar a la
gent gran amb
passejades en tricicles
elèctrics adaptats

Gaudeix
del reportatge
en vídeo
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A falta de dues jornades, el Futsal Aliança Mataró lidera la lliga |

Campions de lliga i cap
al play-off: el Futsal Aliança
Mataró vol fer història

Reviu el vídeo
del partit

El Futsal Aliança Mataró està

Rivera es proclamava campió

rivals directes pel títol no su-

completant una temporada

de lliga el passat cap de set-

messin els punts necessaris

excel·lent. El conjunt de Sito

mana, després que els seus

per mantenir viu el campionat.

Camí Ral 377, 1-2 CP 08301 Mataró, Barcelona t 93.790.90.73 · m 606.163.275 · www.udana.es · clinica@udana.dental
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Els mataronins van caure con-

Futsal Aliança Mataró haurà

tra el CN Sabadell (5-7), però la

de superar un total de tres eli-

feina ja estava feta. A falta de

minatòries, en format d'anada

només dues jornades perquè

i tornada, per tal d'ascendir.

finalitzi la competició regular,

La primera es jugarà a Mataró.

el Futsal Aliança Mataró lidera
el grup 3 de la Segona Divisió

Homenatge a Sabaté

'B' amb 64 punts, 6 més que el

El partit contra el CN Sabadell

Martorell i el filial de l'Indus-

va servir per fer un home-

trias Santa Coloma. El conjunt

natge a un mite del club: el

mataroní ha guanyat 21 dels
28 partits disputats i ha mar-

tècnic Albert Sabaté. Amb

cat 135 dianes, una mitjana de

Mataró, l'entrenador marxa

quasi 5 per jornada.

ara al Japó per inaugurar una

gairebé tota una vida al

nova aventura professional.
Albert Sabaté marxa al Japó |

Un mes per preparar
Ara l'equip gaudirà de quasi
un mes per preparar el play-

El tècnic mataroní es condor del Shonan Bellmare i en

sala no deixa de créixer. El

off d'ascens a Segona Divisió,

el coordinador de les categories inferiors de l'entitat.

Shonan Bellmare, equip de

categoria de plata del futbol
sala nacional i on només hi ha

Sabaté comença la seva pri-

dels conjunts més potents

un equip català ara mateix:

mera aventura internacional

el filial del FC Barcelona. El

en un dels països on futbol

de la millor lliga asiàtica de
futbol sala ■

verteix en el segon entrena-

la F-League japonesa, és un
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El teixit comercial retreu a l'Ajuntament la gestió
de les obres i l'anella ciclista
El president del NEM Mataró,
Xavier Martín, va participar
en el darrer ple municipal en
representació de tot el teixit
comercial de la ciutat i dels
associats del NEM. Durant el
seu discurs, Martín va retreure a govern com s'han gestionat les obres als carrers i
la configuració de l'anella ciclista. Segons Martín, la mala
gestió d'aquestes dues temàtiques ha afectat l'economia de la ciutat. "Les contínues obres han dificultat
l'accés a la ciutat i al centre
especialment. Nosaltres es-

El president del NEM Mataró, Xavier Martín, va participar en el darrer ple |

tem d'acord i aplaudim que
el centre de Mataró sigui pe-

la implantació del carril bici.

quedar-se. Motivar la mo-

atonal. Però per arribar a això

S'han generat greus proble-

necessitem, entre d'altres,

mes de seguretat vial, entre patinets, bicicletes, vi-

bilitat més sostenible és
necessari. Però no estem

disposar d'aparcaments gra-

d'acord en la manera com

tuïts abans d'arribar al centre. Proposem que estudiïn

anants, vehicles, etc, quan,

s'ha actuat a Mataró. Ja vam

de fet, al casc urbà la ve-

alertar en el seu dia, quan es

els solars de Can Fàbregas i

locitat està regulada a 30

el solar de El Corte Inglés per

km/h. Crec que hauríem de

aquestes qüestions. També

conviure com a moltes altres

demanem que, abans de les
tat per consensuar calenda-

ciutats europees, el trànsit
rodat de 4 rodes amb el de
2 rodes... Quina necessitat

van iniciar aquests treballs
de l'anella ciclista als polígons industrials, en comptes de connectar àrees tan

ris, recorreguts alternatius,

hi ha de segregar aquests

TecnoCampus amb el centre

senyalització i solucions que

carrils? Això ha fet que es

i amb l'estació de RENFE.

garanteixin l'accés als nego-

retingui l'economia de ne-

Abans de res s'haurien d'ha-

cis de la ciutat", va expressar Martín.

gocis, serveis i empreses de

ver fet els aparcaments al-

restauració", valorava.

ternatius comentats i donar

Impacte econòmic

Aparcaments alternatius

què puguin accedir als eixos

"L'altre motiu que ha tingut impacte sobre l'eco-

"Coneixem els nous esce-

comercials de la ciutat per

naris en la mobilitat de les

zones agradables", senten-

nomia és l'anella ciclista i

ciutats i que han vingut per

ciava el president del NEM ■

obres, se'ns cridi com a enti-

necessàries com per exemple: la zona universitària del

facilitats a les persones per-
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En total, l'Ajuntament ha rebut 134 propostes |

Més de 130 propostes ciutadanes per
decidir on invertir 1.5 milions d'euros a Mataró
La ciutadania de Mataró

i mitjançant el vot directe,

de ser una inversió que no

pot decidir en què invertir

decidirà quines s'incorporen

superi els 750.000 €.

1,5 milions d'euros en la nova

134 propostes

Participatius. El Pressupost

com a accions a realitzar en
el proper pressupost municipal. El 13 d'abril va acabar

Participatiu és una eina de

el termini per presentar pro-

En
total,
l'Ajuntament
ha rebut 134 propostes.

democràcia directa que

postes. Durant el maig, els

N'enumerem algunes: pan-

permet a la ciutadania de-

ciutadans poden emetre cinc

talles informatives sobre les

cidir sobre els pressupostos públics. Enguany, la
ciutadania de Mataró po-

votacions a aquelles propos-

activitats que es fan a Mataró,

tes que considerin més in-

espai d'assaig per a artistes,

teressants, a través del web

ampliar les zones verdes, cre-

drà proposar, donar suport

Decidim Mataró (www.deci-

ar una nova biblioteca públi-

i decidir el destí d'1.500.000

dimmataro.cat). Passaran a la

d'euros de la partida d'inver-

següent fase les 20 propostes

ca, un aparcament de bicicletes a l'estació de RENFE,

sions del Pressupost munici-

més votades i amb un mí-

lavabos públics al Parc de

pal de 2022. Les actuacions
que finalment es decideixin
es portaran a terme durant

nim de 75 suports. Després, el

Mar, crear un hort urbà a Can

Consell de Ciutat triarà les 18

Fàbregas, sistemes de con-

finalistes i entre l'octubre i el

trol de contaminació acústi-

els anys 2023 i 2024. A partir

novembre s'obrirà una nova

ca, plaques solars en edificis

de les propostes realitzades

votació popular per decidir

per la ciutadania i els Consells

què cal incorporar al pres-

Municipals de participació,

supost municipal per execu-

s'escolliran un total de 18

tar els anys 2023 i 2024. Les
propostes que es facin han

públics, transformar els patis escolars en espais verds,
punts de càrrega per a cotxes elèctrics i aparcaments
gratuïts ■

edició dels Pressupostos

propostes que la ciutadania,
18
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Una aposta per l'atenció sociosanitària integrada
Els experts insisteixen: l'òp-

a la gent gran, amb discapaci-

tima integració sociosanità-

tat o problemàtiques deriva-

ria, prioritzant les persones i

des de salut mental, en suma,

l'augment de recursos, és clau

a totes aquelles persones amb

per millorar el sistema d’aten-

necessitats complexes.

ció. I és, sens dubte, un dels

Aquesta atenció integral cen-

eixos sobre els quals pivota

trada en la persona –en les
seves necessitats, els seus
desitjos, els seus condicio-

com sigui possible. La idoneïtat

en atenció sociosanitària que
integra, entre d'altres, Hestia

nants– implica la participació

tan gran que la consulta prèvia

de professional mèdic, d'infer-

de l'avantprojecte de llei de

Maresme, Hestia Gràcia, Hestia

meria, fisioteràpia i logopèdia,

l'Agència d'Atenció Integrada

Palau, Hestia Duran i Reynals
o Hestia Stauros. L'aposta de

treballadors socials, terapeutes

Social i Sanitària de Catalunya

ocupacionals, animadors so-

va concloure a finals de març

centres com Hestia Maresme

cials, fonamentalment, essent

amb una participació històrica,

permet donar resposta a les

que va suscitar 296 respostes i

o d'atenció social, també en els

clau, així mateix, la coordinació amb la família del pacient
o usuari, més en els casos en

casos en què aquestes es pre-

què s'opta per un centre per a

titats i administracions, que es

senten de manera concurrent, i

l'atenció, ja que no varia la ten-

valoren en aquests moments

garanteix una atenció persona-

dència d'afrontar el final de la

per configurar definitivament

litzada, de qualitat i equitativa

vida tan a prop del propi entorn

aquesta Agència ■

la cartera de serveis d'Hestia
Alliance, grup especialitzat

C. Lepant, 13 - 21 | MATARÓ | WWW. hestiaalliance.org
610 561 866 | hestiamaresme@hestiamaresme.org

necessitats d'atenció sanitària

d'aquesta línia estratègica és

69 propostes de la ciutadania,
professionals, proveïdors , en-

Hestia
Maresme

La qualitat i el confort per la
millor atenció sociosanitària
El centre, totalment renovat, està dotat d’espais amplis, càlids i lluminosos, dissenyats per satisfer
totes les necessitats dels nostres pacients. Ofereix una atenció continuada, integral, sanitària i social
al pacient i la seva familia amb el segell de qualitat d’Hestia Alliance, un grup líder en atenció sociosanitària i salut mental amb més de 30 anys d’experiència.
19
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Mataró se situa en la posició
67 de 749 en la classificació
de ciutats europees més sorolloses |

Eixample
El 85% dels mataronins suporten
decibels perjudicials per a la salut
Un estudi dut a terme per
l'Institut de Salut Global de

soroll generat per vehicles

Barcelona (ISGlobal), cen-

Complir amb les recomana-

tre impulsat per Fundació

cions de l'OMS en matèria de

"la Caixa", ha avaluat els ni-

soroll permetria evitar cada

vells de soroll procedents

any més de 3.600 morts per

del trànsit rodat en 749 ciu-

cardiopatia isquèmica.

perjudicials per a la salut.

tats europees i el seu impacte en la salut. Els resul-

El soroll a Mataró

tats, publicats a la revista

Les dades de l'estudi diuen

Environment International,

que el 85.80% dels mataro-

mostren que prop de 60 mi-

nins suporten més de 53 de-

lions de persones adultes

cibels de mitjana durant les

estan sotmeses a nivells de

24 hores del dia, que és el

20
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màxim que recomana no superar l'Organització Mundial
de la Salut. Badalona se situa
en la posició 67 de 749 en la
classificació de ciutats europees més sorolloses. L'estudi
afirma també que més d'un
17.80% dels badalonins pateix un alt grau de molèsties pel soroll del trànsit i
que, si es complissin amb
les indicacions de l'OMS,
es podrien evitar 3 morts

El 85.80% dels mataronins suporten més de 53 decibels de mitjana al dia |

anuals a causa de cardio-

(77.6%), l'Hospitalet (77.5%),

sostingut, que dona lloc a

patia coronària o isquèmica.

Santa

(87.8%),

l'alliberament d'hormones

Les xifres vinculades al soroll a Mataró són altes i són

Girona (85.2%) i Barcelona
també presenten dades al-

de l'estrès, a l'augment de
la freqüència cardíaca i de

semblants si les comparem

tes (83.4%).

la pressió arterial i a la vaso-

amb altres municipis catalans pròxims. A Sabadell, el

Què causa el soroll?

acabar donant lloc a malal-

78% de la població supor-

L'exposició prolongada al so-

ties cròniques, com les car-

ta més decibels dels reco-

roll del trànsit rodat pot pro-

diovasculars o a trastorns de

manats per l'OMS. Terrassa

vocar una reacció d'estrès

depressió i ansietat ■

Coloma

constricció, la qual cosa pot

21
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Maria Pastor ha comparegut davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu |

La degana del Col·legi d'Advocats
demana al Parlament Europeu
reformes per lluitar contra
l'ocupació il·legal
La degana de l'Il·lustre Col·legi

exposar les mancances de la

d'Advocats
de
Mataró
(ICAMAT), Maria Pastor, ha
comparegut aquest davant
la Comissió de Peticions
del Parlament Europeu per

llei espanyola a l'hora d'actuar amb celeritat davant les
ocupacions il·legals d'immobles. Com a representant de
la Comissió de Normativa

Gaudeix de la
intervenció de
Maria Pastor al
Parlament

del Col·legi de l'Advocacia de
Barcelona (ICAB) i el Consell
de l'Advocacia de Catalunya
(CICAC), Pastor ha exposat que
l'actual legislació processal no
disposa d'instruments per tal

22
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que el propietari d'un habitatge ocupat pugui recuperar
la possessió de l'immoble de
forma ràpida i eficaç. Pastor
ha exposat que la Comissió
de Normativa ha preparat una
proposta de modificació legislativa de per tal que s'adopti
per part del jutge la mesura
cautelar de desallotjament en
el termini màxim de 48 hores

Mataró pateix 2,6 ocupacions il·legals cada dia |

des de la petició, així com una
modificació per tal de prote-

Pastor, degana de l'ICAMAT.

gir d'immediat els drets de les

i les comunitats autònomes,
ciutats com Mataró o altres
localitats que siguin exemple

delinqüent. "Les ocupacions il·

Parlant de Mataró
La degana ha posat d'exemple la situació de la ciutat de

legals creen un estat d'alarma

Mataró, que pateix 2'6 ocu-

zacions civils i professionals

i temor als ciutadans i generen

pacions il·legals cada dia segons dades de l'Ajuntament.

per tal de realitzar un informe

inestabilitat social, econòmica
i jurídica, a més de suposar una

Un escenari que es repeteix a

d'una estratègia que inclogui

vulneració de la protecció de la

moltes ciutats a tota Espanya.

mesures més eficaces", afe-

propietat. Per això demanem

"He sol·licitat al Parlament

geix Pastor. La voluntat és que

també reforçar les garanties
processals de les actuacions

Europeu que posi en marxa

la Comissió elevi al debat par-

una investigació per cons-

que puguin derivar de l'arti-

tatar les diferents vulneraci-

lamentari les conclusions de
l'informe per tal de forçar les

cle 7 de la Llei de Propietat

ons dels drets fonamentals.

accions correctores que s'es-

Horitzontal", explica Maria

Demanem que visitin l'estat

timin oportunes ■

víctimes en la comprovació
del delicte i identificació del

d'aquesta problemàtica i que
s'entrevistin amb les organit-

que contribueixi a l'adopció
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És internacional Juvenil amb Espanya i jugador del Juvenil 'A' del BM Granollers |

Víctor Romero, un nou talent emergent
per l'handbol nacional
Sabeu que a Mataró hi te-

generació de joves talents,

en un duel jugat a Ankara

nim una jove promesa de

els Hispanos Juveniles, que

(Turquia). En Víctor, per la

l'handbol nacional? Es diu

han aixecat molta expecta-

seva part, també és un habi-

Víctor Romero, i és interna-

ció. Són un equip que s'ha
mostrat gairebé invencible

tual de la selecció Juvenil de
sos dies el jugador mataroní

posició de pivot i és capità.

i que ve de proclamar-se
campió del Campionat
Mediterrani, imposant-se

Romero forma part d'una

en la final a Egipte (40-29)

2022. El combinat català va

cional Juvenil amb Espanya
i jugador del Juvenil 'A' del
BM Granollers. Juga en la

Catalunya. De fet, fa escasva liderar Catalunya fins a
l'or al campionat d'Espanya
guanyar a Castilla y León a
la final (28-24), i amb 4 dianes de Romero. El pivot
del Granollers ha estat un
dels jugadors més inspirats
de la competició, anotant
una mitjana de quasi 6 gols
per matx. Sorgit del planter del Joventut Handbol
Mataró, Víctor Romero ha
brillat sempre en categories
de base, sent campió d'Espanya amb el Granollers. El
2020 ja va ser escollit millor
esportista cadet de l'any a
Mataró ■
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NO SAPS QUÈ FER AQUEST ESTIU?
També a l’estiu APRÈN

• Nens i nenes de 5 a 12 anys

les edats i nivells. Som centre

ANGLÈS de la manera que

• Grups reduïts
• Places limitades

col·laborador de Cambridge i
tots els nostres alumnes tin-

millor s'adapti a les teves necessitats i a les dels teus fills.

dran l'opció de fer l'examen ofi-

Com cada any a Global
English estem preparant
el Casal d’Estiu i els cur-

Curs intensiu adolescents

cial corresponent al seu nivell

i / o adults: del 27 de juny

(YLE- KET-PET-FCE-CAE-CPE).

sos intensius d’anglès per

vulguin estar en contacte

classes diàries (de dilluns a
divendres)
• Tots els nivells
• Grups per adolescents

amb l’anglès durant l’estiu.

• Grups especials preparació

a tots els nostres alumnes
que d’una manera o altra

al 22 de juliol: 2 hores de

exàmens oficials i titulació
Casal Estiu: del 27 de juny
al 22 de juliol - Matins de
09:00 a 13
• Jocs de presentació ,
jocs d’aigua, esport , activitats a l’aula, enigmes i
reptes,…

per universitats. ( exàmens
juliol- agost i o setembre)
• Grups reduïts
• Horari de matí o tarda
Oferim grups reduïts per a
nens, adolescents i adults i/o
classes particulars per a totes

Estada lingüística a Irlanda:
juliol 2022
• Estada a Irlanda:
2 o 3 setmanes
• Classes diàries matins
i activitats lúdiques a les
tardes.
• Allotjament en cases
famílies irlandeses
• Una excursió setmanal
a llocs d’interès
Matricula oberta
curs 2022-2023 ■
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20 persones en situació d'atur realitzaran
diferents tasques als barris de Rocafonda,
El Palau i Cerdanyola |

Rocafonda
Contractades 20 persones per realitzar
obres i serveis d'interès públic als barris
L'Ajuntament de Mataró ha

situació d'atur per realitzar

contractat 20 persones en

obres i serveis d'interès públic

als barris de Rocafonda,
El Palau i Cerdanyola. La
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contractació de les 20 per-

d'accedir al mercat de tre-

amb la realització de tutories

sones està encarada a la re-

ball, o allunyades d'aquest

individuals, per tal de treballar

alització de treballs d'interès

per dificultats d'accés, faci-

l'itinerari i l'objectiu profes-

públic i caràcter social, en el

litant-los competències pro-

marc del Programa Treball als

fessionals mitjançant experi-

Barris. Aquest programa està

ència laboral, havent realitzat

sional de la persona, de cara
al posterior accés al mercat
laboral. La selecció l'ha dut a

subvencionat pel Ministerio

diversos projectes de millora

terme un grup de treball for-

de Trabajo y Economía Social

dels barris de Rocafonda, El
Palau i Cerdanyola. Les per-

mat per personal tècnic de la

sones contractades, a més,

i Organització i del Servei
d'Ocupació de la Direcció

a través del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya
(SOC). Les persones contra-

rebran acompanyament i se-

ctades es distribueixen en els

guiment de l'equip tècnic del

següents perfils professio-

Servei d'Ocupació de Mataró

Direcció de Recursos Humans

de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Mataró ■

nals: personal d'oficis entre
peonatge, oficials/es de 2a
de feines de paleta, de pintura, i de jardineria, i personal
tècnic mitjà i tècnic especialista per a diferents àrees o projectes. El Programa
Treball als Barris facilita la
millora de l'ocupabilitat de
persones amb dificultats
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La subvenció atorgada a l'Ajuntament ha estat de més de 600.000€ |

El Servei d'Ocupació de Mataró obre
punts d'atenció als barris vulnerables
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El SOM ha ampliat els seus

està adreçat a donar suport

administratiu i personal tèc-

punts d'atenció a la ciu-

als territoris amb majors ne-

tat, obrint-ne dos de nous:

cessitats de reequilibri ter-

nic d'ocupació que ofereixen el següent:

un a Cerdanyola i un altre

ritorial i social. La subvenció

• Recepció de les deman-

als barris de Rocafonda i
El Palau. Es facilita així a

atorgada a l'Ajuntament de

des de les persones que

Mataró ha estat de més de

vulguin ser ateses, tant si

les persones que viuen en
aquests barris poder apro-

600.000€, per tal de portar

ja són usuàries del SOM com

a terme diferents accions de

si s'adrecen al servei per pri-

par-se al Servei d'Ocupació

promoció de l'ocupabilitat

mera vegada.

de Mataró i rebre suport o

de les persones residents en

• Punt d'Informació Laboral:

assessorament per millorar

aquests barris, a la vegada
que es fomenta la cohesió

resolució de dubtes, asses-

acció de millora en l'atenció a la ciutadania està associada, en aquest cas, als

social. Les persones resi-

ció a recursos, actualització

dents en aquests barris in-

de dades i altres consultes

teressades en rebre aquesta

relacionades amb l'orienta-

dispositius d'acompanya-

atenció poden adreçar-se

ció professional, la formació

ment a la inserció sociola-

al Centre Cívic Cerdanyola
els dimarts de 9 a 14 h i al

o la recerca de feina.

Centre Cívic Rocafonda – El

activitats d'acompanyament

Palau els dimecres de 9 a 14
h. En els dos espais hi ha un

grupal per a persones que

ció de Catalunya "Treball als
Barris". Aquest programa

equip format per personal

de feina ■

la seva ocupabilitat. Aquesta

boral "Incorpora't" i "Jo també" del programa finançat
pel Servei Públic d'Ocupa-

sorament individual, deriva-

• Espai de recerca de feina:

estan en procés de recerca
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Molins - Vista Alegre
Havana - El Palau
De fusta i sostenibles:
nou model de vida a l'Havana

Gaudeix del
reportatge
gràfic

Utilitzar la fusta com a material base per a la construcció
d'habitatges és una tendència en expansió. Al municipi
de Moià, per exemple, s'ha
construït un Parc de Bombers
de fusta, el qual ja ha guanyat múltiples premis pel seu

El projecte s'organitza en dos edificis plurifamiliars | 4photos.cat

estil innovador i sostenible.
A Mataró, al barri de l'Hava-

i el carrer Sant Pelegrí i són
una promoció de quatre dú-

na, hi ha dos edificis de nova

plexs dividits en dos edificis.

construcció que també s'han

Els habitatges compten amb

aixecat amb la fusta com a

terrasses i patis interiors i van

material protagonista. Una

ser dissenyats per la cooperativa d'arquitectes AR47. El
2019 es van començar a ai-

opció que permet estalviar
energia i respectar el medi
ambient durant el procés
constructiu. Els habitatges

xecar i, des de fa temps, ja

es troben entre el Camí Ral

banística del barri.

formen part de la realitat ur-
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Crear principis comuns
El projecte s'organitza en
dos edificis plurifamiliars independents, cadascú amb el
seu front de façana, els seus
accessos i el seu pati interior,
segregant la parcel·la en dues,
funcionalment independents.
A partir del programa preestablert, es treballen les diferents distribucions amb cada
família cercant uns principis
comuns que organitzin el con-

Dos edificis creats a través d'una cooperativa d'arquitectes | 4photos.cat

junt, alhora que cadascuna de

establerts des d'un inici.

construcció industrialitzada

les famílies pugui tenir el seu
habitatge personalitzat.

- Una construcció de baix im-

en fusta dels forjats i sostres,
de contralaminat i entramat
lleuger de fusta. La fusta ens

pacte ambiental, amb uns habitatges on l'estratègia prin-

Els avantatges

aporta matèria d'origen na-

La metodologia de construc-

cipal serà la reducció de la
demanda, treballant els aï-

ció utilitzada ha generat múl-

llaments, proteccions solars

impacte ambiental, amb unes

tiples beneficis, tant a la co-

i les ventilacions.

prestacions mecàniques i tèr-

munitat de propietaris com

- Uns habitatges amples i llu-

miques excel·lents i un acabat

a l'entorn:

minosos, cercant la màxima

fantàstic, amable i de qualitat.

- La il·lusió de poder-se cons-

relació entre les diferents es-

- Apostar per sistemes de cli-

truir cadascú la seva casa al

tances i plantes.
- Constructivament es com-

matització eficients alimen-

bina la construcció lowtech d'origen local, amb la

amb la instal·lació de plaques

seu gust, participant en un
projecte comú amb uns principis i voluntats compartits i

tural, de cicle tancat, de baix

tats amb energies renovables,
fotovoltaiques a les cobertes ■
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L'Espai Mataró Connecta: l'innovador
espai per fer tràmits municipals
El nou equipament, situat a la

per quin canal o canals volen

plaça de la Muralla, s'inaugura

relacionar-se amb l'Ajunta-

el 30 d'abril i es posa en marxa
el 2 de maig. La seva missió

ment sempre que el tipus de
tràmit ho permeti: presenci-

serà promoure i desenvolu-

al, telemàtic –seu electrònica,

par espais d'interacció entre

xatbot, correu electrònic i, pro-

la ciutadania i l'Ajuntament, no

perament per videotrucada–
o telefònic a través del 010.

només per fer tràmits –per la
qual cosa s'amplien els horaris

de 8.30 a 18 h i divendres de
8.30 a 15 h (ara és de dilluns a
divendres de 8.30 a 15 h).
Assistència per a tràmits de
la Seu Electrònica via correu
electrònic: de dilluns a dijous
de 8.30 a 18 h i divendres de
8.30 a 15 h (ara és de dilluns a
divendres de 8.30 a 15 h).

d'atenció i assistència– sinó

L'assistència ciutadana

per col·laborar, cooperar, cons-

S'amplien (a partir del 2 de

Totalment equipat

truir i crear de manera conjun-

maig) els horaris d'atenció i

Els diferents espais d'atenció

ta. L'equipament acull oficines

assistència a la ciutadania:

públiques i de gestió, reformulant el concepte d'atenció

Presencial a la plaça de la
Muralla: de dilluns a dijous

o assistència a l'equipament
s'han dissenyat en funció de
la complexitat dels tràmits a

ciutadana que a partir del 2

de 9 a 18 h i divendres de 9

realitzar. Així, hi ha una pri-

de maig es deixarà de prestar

a 15 h (ara és de dilluns a di-

a la planta baixa de l'Ajunta-

vendres de 9 a 15 h i les tardes

mera zona d'aproximació o
benvinguda per tal d'acollir

ment, i a la vegada ofereix alinteracció, la creativitat, la col·

de dimarts i dijous de 16 a 18
h). La resta d'oficines d'atenció i assistència a la ciutada-

laboració i el treball transver-

nia mantenen de moment els

sal. A Espai Mataró Connecta

horaris actuals.

i/o assignant torn per al tràmit que es desitgi realitzar; 3
punts d'autoservei amb mà-

les persones podran escollir

Telefònica: de dilluns a dijous

quines que permetran també

tres recursos per potenciar la

el visitant i gestionar la cua
oferint informacions generals
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el pagament de taxes i l'obtenció de documents impresos;
11 punts d'atenció presenci-

Inauguració espai Mataró
Connecta: 30 d'abril

al amb cita prèvia i un desè
d'atenció especialitzada que
pot ser presencial o telemàtica; i el denominat punt 0 per

Durant tot el dia visites guiades
Recorregut de 15 minuts pels diferents espais
d'assistència ciutadana, innovació i cocreació.

a gestions ràpides que no estiguin disponibles als punts
d'autoservei (obtenció de la
T-Blava, targeta de la deixalleria, determinats certificats
de padró, etc.).
El cost del projecte
L'Espai Mataró Connecta ocupa un local municipal de 914,5

11-14h i 17-19h
Quina ciutat vols pel 2030?
Espai Lab
"Decidim avui la ciutat del demà" Vine a pensar com
vols que sigui la ciutat de Mataró a través de jocs
i dinàmiques com construcció amb legos, jocs de
taula, etc. al nou Espai Mataró Connecta. Es tracta
d'una activitat per a tot tipus de públic: famílies, grups
d'amics, casals, esplais i caus, gent gran etc.

m² de superfície útil. La inversió conjunta –redacció projecte i direcció d'obra, obres i mobiliari– ha tingut un cost d'1,16
milions d'euros (IVA inclòs).
La participació
i la dinamització
Més enllà dels tràmits administratius a l'Espai Mataró
Connecta es podran desenvolupar activitats diverses programades pel propi
Ajuntament o per la ciutadania, entitats i empreses de la
ciutat, com xerrades, presentacions, debats, formacions,
petites actuacions musicals i
d'arts escèniques, projeccions
o altres activitats culturals i de
dinamització. Per això compta
amb l'Espai CO-, un espai diàfan i polivalent de 125,87 m2,
situat a tocar de la plaça de la
Muralla i que es podrà utilitzar
de manera independent a la
resta d'espais ■

10:30-13:30h
Sortida en bici i debat: "Anella ciclista, com
avancem?"
Plaça de la Muralla i Espai CoRecorregut en bicicleta de 45 minuts per Mataró
i a l'acabar una sessió participativa.
17h
Taller: Vols estalviar en la factura de l'electricitat?
Durant el taller s'explicaran, de forma pràctica,
els diferents conceptes de les factures de
l'electricitat, els tipus de contractes que hi ha
al mercat, com s'han d'interpretar les etiquetes
d'eficiència energètica dels electrodomèstics
i es donaran consells per estalviar.
18:30h
Projecció Inside 0830X Block Party del laboratori
Jove de cocreació Energia Urbana.
Espai CoProjecció del vídeo Inside 0830X Block Party de
activitat del Laboratori jove de cocreació Energia
urbana. Tot seguit tindrà lloc una petita exhibició
de Freestyle i Breaking amb la col·laboració de joves
de SFL Battles i de la Nave Dance Studio.
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La Farmàcia de l'Havana celebra 10 anys
amb un nou i renovat local
Que els emprenedors i emprenedores apostin per mi-

decidir a apostar per aquesta

facilitar l'accés als medi-

renovació del negoci.

caments. Una bona farmà-

llorar i fer créixer els seus ne-

cia de barri atén els veïns

gocis és fonamental per dotar

Per què us heu traslladat?

de forma personalitzada i

cada barri de la salut i fortale-

Perquè va sortir l'oportunitat

els aporta consells de sa-

sa comercial idònies. Aquest

de posar-nos en aquest nou

lut. Coneixem els nostres

és l'exemple de la Farmàcia

espai, més visible i funcional.

pacients i ens preocupem

de l'Havana, un punt de refe-

pel seu benestar.

rència pels veïns i veïnes del

Per què vas triar el nom de

barri que celebra el seu desè

'Farmàcia de l'Havana'?

Com heu viscut el sotrac

aniversari estrenant un nou

Volia destacar que el servei

causat per la Covid-19?

local. L'establiment, situat ara

que oferim es fa pensant so-

N'estem sortint, potser sí,

al Camí Ral 113 cantonada amb

bretot en els veïns del barri,
amb el qual m'hi vaig identificar de seguida.

però encara convivim amb

Per què és important tenir

Nosaltres des del primer
moment vam entendre
que ens havíem d'abocar

Floridablanca, just al davant
del local tradicional, ha guanyat una enorme visibilitat i
llum natural. La farmacèutica Conchi Yáñez ens explica
els motius pels quals es va

una farmàcia a l'Havana?
No es tracta només de

el virus. Haurem de mantenir alguna de les precaucions i no abaixar la guàrdia.
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L'establiment està situat ara al Camí Ral 113 cantonada amb Floridablanca |

a atendre com fos els ciutadans en una situació tan

i els riscos i també hem es-

Qui sou a la farmàcia?

tat al peu del canó durant la

Som tres farmacèutiques, la

complicada. Vam organitzar-nos en equips per si un

campanya dels tests. Crec
que vam respondre al rep-

Natàlia, la Maria i jo, i dues
tècniques, la Laia i l'Eva. De

s'havia de confinar, que l'al-

te amb escreix i els veïns

tre pogués seguir treballant.

i veïnes també van actuar

vegades ens ajuda l'Enric
i ara tenim a l'Octavi fent

Hem treballat moltíssim tot

amb molta responsabilitat.

pràctiques ■
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Durant tot el dia, Centre Cívic Molins
es convertirà en un punt de donació |

Molins acull el Banc de Sang
i Teixits per la donació de plasma

Gaudeix del
reportatge en
vídeo

L'Ajuntament de Mataró ha

de Sang i Teixits els centres

sanguini vital per a perso-

posat a disposició del Banc

cívics dels diferents barris

nes amb problemes en les
defenses. Les cites per fer

de la ciutat perquè es puguin dur a terme les cam-

donacions aniran des del

panyes de donació de plas-

26 d'abril al 21 de juny, re-

ma. El barri de Molins tindrà

partint-se en les següents

un protagonisme destacat,

dates: 26 d'abril, 3 i 24 de

doncs ha d'acollir un total

maig i 21 de juny. També hi

de quatre cites. Durant tot

haurà cites als centres cívics

el dia, Centre Cívic Molins es
convertirà en un punt de do-

de Pla d'en Boet (7 de juny)
i Rocafonda (5 de juliol) i a

nació d'aquest component

l'Espai Gatassa (18 de juliol).
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Per donar plasma s'han de complir els mateixos requisits que per ser donant de sang |

Els requisits per donar

separar-ne les cèl·lules

Per donar plasma s'han de

sanguínies, retenir el plas-

complir els mateixos requi-

ma i retornar la resta per

sits que per ser donant de

la mateixa via. Com que el

gencat.cat/plasma. Cal
recordar que el plasma
és un component de la
sang que és essencial per

sang. És a dir, cal tenir en-

plasma és sobretot aigua,

produir medicaments per

tre 18 i 70 anys, pesar més

la recuperació és molt rà-

de 50 quilos, trobar-se bé

pida i les donacions poden

de salut i, en el cas de les
dones, no estar embaras-

ser més freqüents. De fet,

al tractament de diverses
malalties on hi ha dèficit
d'unes proteïnes plasmà-

es pot donar plasma cada

tiques, les quals són vitals

sada. La donació només
de plasma o "plasmafè-

15 dies i fins a 24 cops l'any.

per processos tan impor-

Per organitzar millor la jor-

tants com defensar l'orga-

resi" dura uns 45 minuts i

nada s'aconsella demanar

nisme de les infeccions i

consisteix a extreure sang,

hora a www.donarsang.

la coagulació de la sang

■
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El CAP Cirera-Molins serà pioner
en transformar l'atenció primària
La construcció del nou CAP
Cirera-Molins és un dels dos
projectes que el Departament
de Salut té sobre la taula a
Mataró i que encara no ha
dotat econòmicament. Des
del Consorci Sanitari del
Maresme considera aquest
equipament la clau per trans-

El CAP requereix d'una inversió de 3 milions d'euros |

vol implementar un nou mo-

ciutat, i per crear un model de

del d'atenció i de gestió. El

més grans i es treballarà per
incorporar nous perfils, com

referència a Catalunya. El CAP

nou equipament comptarà

dietistes, fisioterapeutes, as-

requereix d'una inversió de 3

amb espais d'atenció al paci-

sistents mèdics o professio-

milions d'euros i s'ha d'aixecar

ent per a consultes que no si-

nals del benestar emocional.

al solar que hi ha al costat ma-

guin estrictament assistenci-

El pla funcional d'aquest nou

teix de l'actual centre d'aten-

als. Actualment, hi ha un gran

equipament es va presentar

ció primària. Amb aquest nou

percentatge de la demanda a

el passat mes de juny i se-

CAP, format per més de 1.800

les consultes que no és clínica.

metres quadrats, el Consorci

A més, es projectaran espais

gons el CSdM té el vistiplau
de Salut ■

2 - 2 02
01

2

2

formar l'atenció primària a la
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Instants
Santa Maria:
un tresor patrimonial per Mataró

La restauració de la
Capella dels Dolors
en vídeo

Fotos: Manel Subirats, Armats de Mataró, Setmana Santa Mataró i Joan Creus

La Capella dels Dolors de Santa Maria és
una de les joies patrimonials del Barroc

16
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Fou construïda per la Congregació
dels Dolors entre 1698 i 1708.

El pintor català Antoni Viladomat
hi va realitzar un projecte de
decoració entre 1722 i 1737
17
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A

genda
The Tyets
Els mataronins The Tyets presentaràn la gira infantil "Animalari
urbà", 12 poemes musicats d'Enric Larreula sobre animals de
tota mena en la qual hi participen artistes de tots els Països
Catalans en un acte de celebració de la diversitat i la riquesa
d'accents i vocabulari
Diumenge 1 de maig a les 12h
Sala Cabanyes
Entrades: 10.5 euros

TEATRE
MARE DE SUCRE
Diumenge 1 de maig
a les 19h
Teatre Monumental
(19-24 euros)

Escolta
l'Animalari
rubà

CONCERTS
MARESME SOUND:
ANNA ANDREU

FOLKLORE
BALLADA
DE SARDANES

Dissabte 30 d'abril a les 20h
Ca l'Arenas (10 euros)

Dissabte 30 d'abril a les 17h
Parc Central

Després de diversos discos

L'Antic Parc Central serà l'es-

Viurem la història d'una noia amb

coliderant Cálido Home, Anna

cenari de la ballada de Sant

discapacitat intel·lectual que vol

Andreu, originària de Sant

Jordi i de l'acte de cloenda del

ser mare i ha de confrontar-se

Quirze del Vallès, debuta en

SardaMat 2021-2022 amb la

amb la incomprensió de la seva
comunitat.

solitari amb el seu disc 'Els

Cobla Premià.

mals costums'.

42
TOT AGENDA - V1.indd 42

26/04/2022 17:11:14

Lildami

Escolta el
més nou de
Lildami

Si 2021 va ser un any trepidant per Lildami arran de
la publicació del seu segon
disc d'estudi, 'Viatge en espiral', i amb una gira que el
va portar a tocar a més de
50 escenaris dels Països
Catalans, aquest 2022
segueix amb l'energia imparable que el caracteritza
Dissabte 30 d'abril a les
21h
Sala Clap
Entrada: 10 i 12 euros

EXPOSICIONS
CUCA-CAIA

INSTITUT EUGENI D’ORS

Del 9 d'abril al 7 de maig
La Destil·leria

homenatge a Margarita Feixas

Aquesta exposició vol ser un

li deia la seva família.

(1952 - 2019), la "Cucacaia" com

CICLES FORMATIUS
TORN DE MATÍ

ESO - BATXILLERAT

- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGM TÈCNIC EN FARMÀCIA I
PARAFARMÀCIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A
LES PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
- CFGS TÈCNIQUES D’ACTUACIÓ
TEATRAL

TORN DE TARDA
- CFGM TÈCNIC EN CURES
AUXILIARS D’INFERMERIA
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN
INTEGRACIÓ SOCIAL
- CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓ
I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA
- CFGM TÈCNIC EN ATENCIÓ A LES
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

PORTES OBERTES

Cicles formatius de Grau Mitjà i Cicles formatius de Grau Superior:
18 de maig a les 18.00 hores

Av. del Maresme, 192, 08918 Badalona - Tel. 933 87 58 66
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| Fotos: Cultura Mataró

Cultura

Així es va
viure la
Fogonada
als carrers

Mataró recupera l'autèntic esperit
de Sant Jordi i de la Fogonada
Cultura: Bernat López

Malgrat les inclemències

d'activitats. Ja sense restriccions, mataronins i ma-

de les previstes a Santa

ma de pluja, Mataró va
viure una Diada de Sant

taronines van poder gaudir

ça de precipitació de plua.

de la Fira del Llibre, tot i

Jordi amb un ampli menú

que amb menys parades

La calamarsa caiguda dissabte al migdia va obligar

meteorològiques en for-

Anna a causa de l'amena-
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els paradistes i els usuaris a

Cercavila de la Gegantada

edició número 46. El Pati

buscar refugi, però la venda

Per Sant Jordi, les famíli-

del Cafè Nou es va omplir

de llibres i roses va continuar, tant a la Fira com a
les botigues físiques.

es de Mataró també van
tornar a gaudir d'una de
les cites festives de més
tradició: la Gegantada.

d'infants i familiars, amb

Per la Marta

Malgrat haver-se d'endar-

Els Capgrossos, per la seva

rerir per la pluja, la cercavila

El plat fort

part, van omplir la Riera

de gegants de Sant Jordi

Sens dubte, però, el plat fort

amb una actuació que s'es-

es va poder dur a terme.

del cap de setmana va ser

perava amb emoció, ja que

La Família Robafaves i els

la colla no havia pogut llu-

Nans van tornar a ballar pels

la Fogonada. La pluja va
obligar a fer-la diumen-

ir-se als carrers de la ciutat

carrers de la nostra ciutat.

ge, però esperar va valdre
la pena. La Colla del Drac,
les Diablesses de Mataró i la

va estar dedicada a Marta

Llibre Gegant de Contes
L'acte que també va recu-

Colominas, membre de

perar la total normalitat

omplir de foc, màgia i festi-

Capgrossos que va morir
fa escassos dies.

va ser el Llibre Gegant de

vitat els carrers del Centre
de la ciutat ■

des de l'esclat de la pandèmia. La diada castellera

Contes, enguany en la seva

històries pels més menuts i
il·lustracions d'una vintena
d'artistes.

música de La Coixinera van
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Dinàmics

Entrevista
a Berta
Mundó,
de COOP
Maresme

COOP Maresme ha facilitat
la creació de 39 noves empreses
Dinàmics: Bernat López

Entre 2016 i 2021 Coop

s'han impulsat 11 Projectes

general d'Economia Social

Maresme, l'Ateneu Cooperatiu

Singulars, també finançats

i Solidària, el Tercer Sector

del Maresme, ha acompanyat

pel Programa d'Economia

directament la constitució de

Social de la Generalitat els

39 empreses cooperatives i

quals s'han materialitzat en

i les Cooperatives de la
Generalitat; Berta Mundó,
coordinadora de Coop

entitats d'economia soci-

la constitució de 7 empre-

Maresme, i Pau Serrat, de la

al i solidària. En total, totes

ses i en la creació de 76 llocs

plataforma digital UpmeUp,

aquestes empreses han ge-

un dels Projectes Singulars

nerat 144 llocs de treball en

de treball. Aquestes són algunes de les dades facilita-

els darrers cinc anys, una sei-

des en roda de premsa al

mia Social està impulsant a

xantena dels quals entre 2020

Cafè de Mar de Mataró en

la comarca enguany. Berta

i 2021, anys de pandèmia. A
més, en els cinc anys de vida

la presentació del balanç
dels cinc primers anys del

Mundó, coordinadora de
Coop Maresme, va desta-

de l'ateneu, 5.648 persones

Programa d'Economia Social

car que per primera vega-

han participat de les activi-

del Departament d'Empresa

da és a anys vista, l'Ateneu

tats que s'hi han organitzat.

i Treball de la Generalitat. A

duplica el nombre d'entitats

Per altra banda, entre
2016 i 2021 al Maresme

la presentació hi van parti-

promotores passant de 6 a 12

cipar Josep Vidal, director

i incorporant-ne diverses de

que el Programa d'Econo-
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Coop Maresme,
ha acompanyat
directament la
constitució de
39 empreses
cooperatives

la comarca. Coop Maresme
vol esdevenir un referent en
economia social a tota la comarca, més enllà de Mataró.
A més d'incorporar entitats
d'arreu del territori, Coop ha
reobert els punts d'atenció a
l'Economia Social i Solidària a
diferents municipis, els quals
va haver de tancar per la pandèmia. Entre els objectius
que l'ateneu es fixa assolir
en els pròxims tres anys hi
ha arribar a nous col·lectius,
com per exemple les dones
de més de 50 anys aturades
o les persones amb situació

Entre 2016 i 2021 al Maresme s'han impulsat 11 Projectes Singulars |

El cas d'UpmeUp

i empreses amb impacte
positiu. "UpMeUp serà una

pera promovent la interco-

La plataforma UpmeUp és
liderada per la cooperativa Facto juntament amb

operació amb les entitats i

Tecnocampus, Tuataramente,

gia de match (trobada) entre

cooperatives a les quals han

Fundació Maresme i Priori

persones i empreses o entre

ajudat a constituir i, en defi-

Advocats, i té per objectiu

nitiva "impulsar un nou model econòmic per la comar-

posar en marxa una plataforma digital de recerca

persones i persones per tal
que puguin emprendre ple-

ca basat en propostes d'una

d'oportunitats laborals en-

integrants. La fita és crear un

economia per la vida", com

tre empreses i persones en
l'àmbit de l'economia social

espai on accedir per buscar
talent i buscar feina ■

administrativa irregular; enfortir i teixir una relació pro-

va remarcar la coordinadora.

aplicació que s'està desenvolupant amb una tecnolo-

gades", ha dit un dels seus
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Mataronins
Singulars
Manuel Cusachs i Corredor: un innat caçador d'informació
Jordi Carbonell, metge, escriptor i caricaturista mataroní, escriu la secció ‘Mataronins singulars’, un
espai de biografies sobre mataronins destacats
Que l'historiador i periodista Manuel
Cusachs i Corredor és una de les persones més ben documentades sobre Mataró,
ningú ho posa en dubte. A més de ser un
despert observador també és una rata de
Biblioteca. Cada tarda el trobareu recopilant dades i escrivint a la secció d'autors
mataronins de la Biblioteca Antoni Comas.
En aquell recinte, gairebé sempre s'asseu a
la mateixa cadira. Alguna vegada he pensat
que potser les bibliotecàries de la casa li
deuen tenir reservada. Tots els matins és un
assidu visitant dels diferents arxius històrics de la ciutat com són l'Arxiu Municipal,
el Comarcal del Maresme, el del Museu de
Santa Maria o el Fons Mataró de la Fundació
Iluro. Sovint, també se l'ha vist tafanejant
sobre temes mataronins a l'Arxiu Episcopal
de Barcelona, al de la Corona d'Aragó, a l'Arxiu municipal de Barcelona i a Ca l'Ardiaca.

Un dels grans periodistes de la ciutat |

En Cusachs va néixer a Mataró el 1937, en
plena Guerra Civil. Era el noi gran d'una
coneguda família d'impressors molt aficionada al teatre. La seva mare, la Montserrat
Corredor, va morir molt jove, als 28 anys.
Era el dia 28 de Setembre de 1943, quan
en Manuel tan sols tenia sis anys i el seu
germanet només un. El seu pare, en Jaume
Cusachs i Simón, que com hem dit feia
d'impressor, era un actor aficionat molt
popular a la nostra ciutat. Va representar
durant molts anys el paper de "Joanàs" als
Pastorets de la Sala Cabanyes. En Joanàs
era aquell simpàtic pastor que junt amb
en "Mataties", que aleshores interpretava
el Sr. Eusebi Vidiella, l'avi de ca l'Abadal,
un altre impressor com ell, van fer riure a vàries generacions de mataronins.
Eren tan famosos que tots els vailets de
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En els difícils anys que van precedir la democràcia, Cusachs va ser un home compromès amb els perseguits |

la meva generació teníem memoritzat el
"Se'ns ha mort l'ase...", la melodia que cantava aquella parella de grans actors còmics. Per immortalitzar la seva memòria,
el 1992 la Caixa d'Estalvis va encarregar a
l'artesà solsoní Manel Casserres que reproduís la figura d'ambdós en forma de
nan, figures que actualment formen part
de la Família Robafaves. Amb una càrrega
genètica tan potent de gent d'impremta
i de teatre, el jove Manuel Cusachs per
la força acabaria sent escriptor. Es va llicenciar en Ciències de la Informació a la
Universitat Autònoma de Barcelona i, des
de fa molts anys, és un dels grans periodistes de la ciutat. L'hem conegut com el
corresponsal local dels diaris Tele/eXprés,
El Correo Catalán, El Noticiero Universal,
Avui i Presència de Girona. També va ser
fundador i membre del setmanari i posterior diari El Maresme (1969-84) i fundador
i redactor de la revista mensual Mataró
Escrit (1986-93). En els difícils anys que
van precedir la democràcia, el periodista
Cusachs va ser un home compromès amb
els perseguits. El 1965 es va integrar al
clandestí Front Socialista Federal (F.S.F),
una versió catalana del castellà Frente de

Liberación Popular (F.L.P.), partit que sols
va durar tres anys. Fins a la mort del dictador, el nostre personatge va formar part
del conegut Grup de Premsa, participant
en gairebé totes les mogudes que es van
realitzar en favor de la democràcia. Aquest
actiu grup el formaven Pep Català, Pep
Duran, Rosa Vila, Jaume Itchart, Teresa
Carreras, Antoni Albert, Enric Sala, Josep
M. Fàbregas, Pere Artigas i el ja esmentat
Enric Quintana. El 18 de Juliol del 1973,
una data molt assenyalada, va ser un dels
més dinàmics fundadors de l'Assemblea
Democràtica de Mataró. Avui en Cusachs
és considerat com un dels cronistes de la
transició democràtica, doncs en aquells
anys d'incerteses, freqüentment acompanyat del fotoperiodista Enric Quintana,
sempre estava on alguna cosa es bellugava. Eren el testimoni omnipresent de
totes les activitats ciutadanes ■ ■ ■

➜

Per llegir la biografia
completa, escaneja
el codi QR
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Espor
WATERPOLO

La waterpolista
Anni Espar,
millor esportista
en la 67a Nit
de l'Esport
La jugadora de waterpolo del

Anni Espar, millor esportista de Mataró de l'any 2021 |

Centre Natació Mataró, Anni
Espar, és la millor esportista
va ser nomenada 2a millor

a l'esport universitari, i en
aquesta categoria els guanyadors en la categoria

jugadora d'Europa del 2021

d'equips han estat l'equip de

port s'han entregat fins a 80
premis entre trofeus, diplo-

i va ser escollida en l'equip

futbol sala del TecnoCampus

mes i mencions especials. Els

ideals dels Jocs Olímpics de

i l'equip masculí de futbol 11

Tòquio on va aconseguir la

del TecnoCampus. A nivell

més destacats han estat els
següents:

plata i MVP (Most Valuable

individual, la guanyadora ha
estat la judoka Noelia Jardo.

de Mataró de l'any 2021. Espar

Player) de la Divisió d'Honor
Femenina de Waterpolo. Una
de les novetats d'aquesta gala
ha estat el reconeixement

Els premis
A més del premi a la millor

esportista 2021 per Anni
Espar, durant la Nit de l'Es-

Millors equips i
esportistes
per categories:
Infantil: Unió Esportiva
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orts
Mataró, Clàudia Pérez
i Nil Poza.
Cadet: CN Mataró, Berta
Serna i Diego Garcia.
Juvenil: Club Hoquei
Mataró, Cristina Nogué
i Pol Martínez.
Sènior: CN Mataró, Marta
Bach, Anni Espar, Roser
Tarragó, Elena Sánchez
i Albert Ramos.
Adaptat: CN Mataró

i Ariel Schrenk.

Altres premis
i mencions especials:
Millor tècnic: Maria
Folgado (natació adaptada).
Millor esportista màster:
Toni Moreno (taekwondo).
Trajectòria de tècnic esportiu: Jordi Vilà (CA
Laietània).

Promoció de l'esport:
Ferreteria Feimat.
Premi "Josep Gomà Carol"
a la millor tasca periodística: Raul Yeste, de Ràdio
SantVicenç.
Tasca arbitral: Antonio
Caballero.
Trajectòria esportiva:
Samuel Bayón (CE Mataró).
Tasca directiva: Pau Muñoz
(CJ Handbol Mataró) ■

L'stm-CN Mataró, subcampió de lliga
en una temporada amb tres títols
L'stm-CN Mataró tanca la

de penals (13-12). Malgrat que

temporada demostrant que

les tres darreres finals entre

pot lluitar per qualsevol objec-

Sabadell i Mataró havien cai-

tiu esportiu que es plantegi.

gut al cantó maresmenc, la

En una final pel títol de lliga al

quarta va acabar marxant cap

millor de tres partits, les noies
entrenades per Dani Ballart

a Sabadell. Tot i això, cal valorar de forma més que no-

van caure en el duel de de-

table el pas endavant que ha

sempat contra l'Astralpool CN

fet l'stm-CN Mataró.

Sabadell. El primer partit havia
estat per les vallesanes (11-9),

Tres títols

perdre totes. Enguany, el CN

mentre que el segon punt de

L'equip de Dani Ballart ve-

Mataró ha guanyat tres títols:

la final es va quedar a Mataró

nia d'un curs anterior on va

Supercopa d'Espanya, Copa

gràcies a una agònica tanca

disputar quatre finals i les va

Catalunya i Copa de la Reina ■
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| Foto: Romuald Gallofré

Salut

Entrevisa a
Teresa
Maria Petit

Concedida la primera beca per la investigació
de la Fundació Barbosa & Petit
Salut: Bernat López

La Fundació Barbosa-Petit va

de la Fundació Barbosa-Petit

objectius específics són: els

celebrar el passat 7 d'abril a

i creadora d'un estil de fer i

d'integrar la proposta d'in-

Ca L'Arenas l'acte per conce-

manera de viure la vida amb

tervenció EPC amb el cen-

dir la primera Beca Georgina

una malaltia crònica digne

tre terapèutic i el seu con-

Barbosa. La beca premia el

d'admirar. Alejandro Godoy,

text social; promoure canvis

millor treball de fi de grau

autor d'un treball de fi de

en l'estil de vida del pacient

en l'àmbit de ciències de la

grau titulat 'Entrenener para

respecte el seu temps d'oci a

salut, presentat durant el

crecer' ha estat el guanyador

partir d'un projecte personal

curs acadèmic 2019-2020 o
2020-2021. La convocatòria

de la beca. L'objectiu general

d'oci saludable; i avaluar el

de la proposta d'intervenció

funcionament i l'eficàcia de la

té com a objectiu principal

"Entretener para crecer" és

proposta d'intervenció EPC.

promoure l'interès per la re-

el de millorar les taxes d'ad-

La beca concedeix 500 eu-

cerca entorn a les temàtiques

herència i abstinència en els

ros a la proposta guanyadora.

relacionades en l'àmbit de

tractaments d'addiccions a

La Fundació i el guanyador

ciències de la salut. La beca

substàncies, promovent can-

vol retre homenatge i mante-

han signat un document de
compromís i de dedicació a

nir viu el record de Georgina

vis en l'estil de vida del pacient, a partir d'un projecte

Barbosa, qui fou part impor-

d'oci saludable adaptat al

projecte en la temàtica de

tant de l'ànima fundacional

perfil de cada persona. Els

malalties mentals ■

la recerca per a l'aplicació del
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Mataró acull el congrés català
de Sinologia i Patologia Mamària
Salut: Bernat López

El proper 16 de juny, el Consorci

Unitat de Patologia Mamària
de l'Hospital de Mataró. La tro-

terapèutic com en la inves-

Sanitari del Maresme celebra el XX Congrés Català de

bada té com a objectiu que

dels àmbits de l'oncologia,

Sinologia i Patologia Mamària,

especialistes en patologia

la cirurgia, la ginecologia, la

una trobada pensada tant per

mamària dels diferents hospitals de Catalunya posin en
comú coneixements i expe-

medicina nuclear, la cirurgia

donar formació als professionals com per compartir coneixements al voltant de les

tigació. Així, professionals

afeccions i tractaments contra

càncer de mama per millo-

plàstica, el diagnòstic per la
imatge, la infermeria i l'anatomia patològica, debatran,
entre altres temes, sobre el

el càncer de mama. Es tracta

rar-ne el tractament i revisar

maneig interdisciplinari del

d'una reunió presencial que

els darrers avenços mèdics

càncer de mama i sobre els

se celebrarà al Tecnocampus

en aquesta especialitat, tant

nous reptes terapèutics de

i que està organitzada per la

en l'àmbit clínic, diagnòstic i

la malaltia ■

riències en el tractament del

Ampliació de quiròfans i un nou
hospital de dia en dos anys
Salut: Bernat López

L'Hospital de Mataró estrenarà

passarà de 9 a 11. Aquestes

de l'hospital. Cal destacar que

un nou hospital de dia durant
el primer trimestre del 2023.
Al 2024, la xifra de quiròfans

dues novetats formen part dels

el nou hospital de dia estarà

10 milions d'euros que s'estan

destinat a pacients oncològics

invertint en les obres de millora

i hematològics ■
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5 tendències per a habitacions petites
Llar: Mujerde10.com - amic.cat

Tenir una habitació peti-

la seva grandària real. El

ta pot ser tan satisfactori

blanc és el millor color per

encara que pocs, han de
ser molt eficients i t'han

com en una de més gran

a les habitacions petites. No

d'oferir més espai per a te-

gràcies a alguns trucs de

oblidis que la il·luminació és

decoració. El minimalisme,

molt important, per la qual

la verticalitat i l'ordre són

cosa busca sempre comptar

nir coses, al mateix temps
que llibertat per a moure't
i molt ordre.

claus. Pren nota d'aquestes

amb llum natural, així com

Un univers a l'armari. El

recomanacions:
Frescor que dona vida. El
color de l'habitació deter-

incorporar plantes naturals

guarda-roba d'una habi-

o artificials que aportin con-

tació petita sol estar limi-

tacte amb la naturalesa.

tat per espai. No obstant

mina com pot d'ampli veu-

Eficiència en mobiliari. Per

això, sent molt creativa,

re's un espai, més enllà de

ser funcional, els mobles,

pots guardar aquí totes les
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teves peces, per moltes que
aquestes siguin, així com
els teus accessoris. Cada
vegada surten més organitzadors al mercat que
t'ajuden a ordenar millor
i estalviar espai, fins i tot,
per a resguardar diferents
articles com a sabates, borses... Treu-los profit!
Verticalitat. Seguint amb
la línia del minimalisme i la
senzillesa, els mobles i articles decoratius verticals fan
una gran aportació a la teva
habitació, perquè amplien
el teu camp de visió i acció.
Fins a l'últim racó. En
una habitació petita és
molt comú aprofitar totes
les àrees disponibles, com
ara sota el llit o darrere de
la porta. Si ho necessites,

fes-ho, però amb estil, ordre i sense saturar, incorporant elements moderns

la teva habitació petita o
transformar-la per complet

i amb un gran disseny per-

són infinites, així que posa
en marxa un projecte que

què marquis la diferència.

li canviï totalment el rostre

Les possibilitats de decorar

a la teva habitació

■
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Avantatge de la cuina a mida
integrada al menjador
Llar: Decoracion2.com

Les cuines integrades guanyen adeptes. Aprofitant la
llum natural i guanyant la màxima amplitud del nostre espai de descans, ens trobem
davant una obra còmoda i
amb la qual ens sentim molt
reconfortats. A continuació,
compartim alguns avantatges:
Espai més ampli. Les cuines
integrades en el saló guanyen

s'aprofitaran aquests raigs

dependències de la casa

amplitud, a més de l'oportuni-

també per a ella.

tat de guanyar una habitació

Bona comunicació familiar.

per als convidats o un petit

Al marge de la distribució que

comparteixen un mateix espai, automàticament passen
a ser racons multiús, llocs en

traster on estava la cuina.

pugui o no tenir, una cuina

els quals podem fer més d'una

Aprofita la llum solar. El saló

cosa alhora.

qual entra més llum i, si la

integrada en el saló ens serveix també com a forma de
comunicació amb els altres.

cuina està en el mateix lloc,

Espai multiús. Quan dues

modernes ■

sol ser l'espai de la casa pel

Espai modern. Les reformes
de cuina són cada vegada més
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Decoració per a terrasses i jardins
Llar: Decoracionyjardines.com

Les terrasses i jardins són
unes de les estades de la
casa més valorades i que
més interès està desper-

de les tendències més este-

que contingui, i realitzar un

ses a l'hora de decorar-les és

estudi de l'espai del qual

que tinguin una certa conti-

tant en l'actualitat. Es tracta

nostre saló. A més d'obtenir

disposem. Una vegada que
tinguem aquestes dues coses clares, la idea és buscar

d'un espai en el qual poder
gaudir de l'aire pur, del sol i
de l'entorn on vivim. A més,

un efecte de major amplitud

inspiració en webs especia-

de l'estada, el que totes dues

litzades de venda de mobles

decoracions estiguin en sin-

de jardí o terrassa. Les opci-

ambdues resulten un gran

tonia, crea un efecte molt

ons són molt variades, tant

alleujament per a aconseguir

agradable i especial. Una

en materials, com en colors.

treure-li a les nostres llars el

altra de les opcions que tenim per a crear aquest aire

A més, les terrasses i jardins

de consonància és la d'in-

decorar-los en les diferents

ben annexes al saló, amb ac-

troduir l'ambient del jardí al

estacions de l'any. Per exem-

cés directe des del saló. Una

saló, per exemple, col·locant

ple, triant coixins de color

alguna planta just en la zona

groc per als mesos d'estiu,

de tall entre la terrassa i el

o blaus en cas que sigui una

saló. Una altra opció que te-

casa de platja. Tons marrons

nim és la de triar elements

i taronges per a l'època de

que evoquin al camp com

tardor, o amb motius florals

per exemple coixins amb de-

per als mesos de primavera.

coració de fulles o plantes.

Aquesta versatilitat permetrà

A l'hora de decorar el nostre

evitar la monotonia i fer que

espai exterior, és important

la nostra terrassa o jardí cobri

definir quins elements de-

vida amb cadascuna de les
estacions de l'any ■

màxim partit. Normalment,
les terrasses i jardins es tro-

nuïtat amb la decoració del

coratius i de mobiliari volem

donen molt joc a l'hora de re-
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La Màquina
del temps

29/04/2021

29/04/2017

29/04/2012

Fa un any...

Presentat el nou contracte
de neteja: 60 milions en 5 anys

Fa 5 anys...

El TecnoCampus beca
13 esportistes d'alt nivell
El TecnoCampus va fer l'acte de lliurament de les
beques a esportistes d'alt nivell, creades amb l'objectiu d'afavorir que joves es formin mentre es dediquen a la pràctica de la seva especialitat. Els estudiants becats són: Cristian Villarín (Futsal Mataró),
Martí Zamora i Sergio Torres (Hockey Iluro), Mercè
Barris i Irene Betriu (Centre Atlètic Laietània), Pol
Barbena, Yordi Jason Ramos, Carla-Maria Chaves,
Víctor Fernández, Albert Merino Zamora (Centre
Natació Mataró)., Oriol Antequera (Hockey Mataró),
Ona Castellví (Hockey Mataró), i Anton Borrell
Pagès (Hockey Mataró) .

Amb un pressupost de 59.3 milions d'euros pels pròxims
5 anys, el nou contracte de neteja de Mataró – el més
elevat en la història del municipi – ha de servir per millorar
sensiblement la situació actual de la ciutat. El contracte es
divideix en tres lots diferents: Fomento de Construcciones
i Contratas (FCC) s'encarregarà de la neteja viària i de
platges (55.9 milions d'euros); Solidança de la recollida
de voluminosos (2.7 milions) i Geprecon (690.000 euros)
durà a terme el control de qualitat del plec de condicions.
Aquesta és una de les novetats de la licitació.

Fa 10 anys...

El Col·legi Cor de Maria de
Mataró rep la Medalla de la
Ciutat
L'alcalde, Joan Mora, va fer entrega ahir a la tarda de la
Medalla de la Ciutat al Col·legi Cor de Maria de Mataró,
en un acte que va omplir el Saló de Sessions de l'Ajuntament. L'atorgament de la distinció va ser aprovat al gener
pel Ple, amb motiu del 150è aniversari de presència del
col·legi a la ciutat –celebrat el 19 de novembre– i en reconeixement a la seva llarga i intensa tasca educativa.
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Anuncis
per
paraules

Inserta el teu
classificat online
AMISTATS

COMPRO comics, discos, ál-

y planchado. Interna o externa.

bunes de fútbol, Playmobil,

697 921 758

LA BOMBONERA Restaurant-

Scalextric, Geyperman, Madel-

Señorita busca empleo de

bocateria-ball-amistats-

man, Muñecas, Tente, Rico,

limpieza y cuidado de mayores.

divendres-disabte-diumenge.

Paya y antigüedades en general.

637 189 533

20h.camí ral 613.mataró. 688

679-736-491

Chica con experiencia busca

290 791

COMPRAMOS libros, juguetes,

trabajo. Interna, externa o cama-

SEGLEXXI Fes amics per sem-

comics, cromos, antigüedades,

rera. 632 375 080

pre i puja al nostre tren de viat-

plumas, Discos, puros, objetos

Chica con experiencia busca

ges i excursions. Camí ral 613.

religiosos. Restos pisos, casas.

trabajo interna, externa o por

Mataró. 688 290 791

Pago al momento. José Miguel.

horas. 632 168 226

AG. SOL La teva parella en

679-736-491

15 dies. Camí ral 613. Mataró.
688 290 791

TREBALL

NECROLOGIQUES
27 d'abril

Falta quiromasajista. Mataró.

María Remacha Luis 92

688 290 791

Xavier Salmerón Pérez 53

Reparatot: la seva reparació, al

Señora busca trabajo de lim-

millor preu. 688 290 791

pieza, cuidado de adultos y de

Francisco Martínez Molina

Mudanzas económicas Mares-

niños. Interna o por horas. 600

me. 692 021 141

916 977

MMM Mataró más masaje.

Chica busca trabajo de lim-

Terapias-Deportivos-Especiales.

pieza, cuidado de mayores o

936 893 249

niños. Con experiencia en cocina

VARIS

REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, GAS, PINTURA
ECONÓMICO
670 -232 -977
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“Frasquito” 53
Juan Mateos Caballero 83
Josep Salas Bardera 90
26 d'abril
Joan Pérez Patiño 88
Esperanza López Ávalos 92
Paco Tortosa Luque 69
Maria Ana Donadeu Serra 94
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Personal
Anni Espar
La força de l'esperit col·lectiu

Així va ser
l'aventura
americana
d'Anni Espar

Bernat López

La vida d'una esportista de màxim nivell internacional és un exàmen constant de gestió
d'emocions i pressió. En escassos dies, pots
passar de rebre un premi individual a la teva
trajectòria a perdre una final de lliga nacional
contra l'etern rival i, gairebé sense descansar,
iniciar una concentració amb la selecció per
preparar noves competicions internacionals.
Les rivals que 't'han fet perdre' un títol es converteixen ara en companyes de batalla. I així és
constantment. Avui, la convidada de la secció
'Personal' és l'Anni Espar, enguany guardonada
en la 67ª Nit de l'Esport de Mataró com a millor
esportista del 2021 a la nostra ciutat. Després
de recollir el premi, l'Anni va disputar la final de
la lliga amb el CN Mataró, caient en el tercer i
definitiu partit contra l'Astralpool CN Sabadell.
Sense gairebé marge per païr la derrota, la nostra protagonista va agafar un vol cap a Tenerife

per concentrar-se amb la selecció espanyola.
La roda del waterpolo no s'atura i, de fet, l'Anni
Espar ja és tota una 'veterana' en assumir rutines
i temporades d'exigència titànica. Té 29 anys
(1993), però quan feia 3r d'ESO va ingressar al
CAR de Sant Cugat, començant a entrenar ja
de manera totalment professional. "Rebre el
premi a Mataró fa il·lusió, però sobretot em va
agradar molt el reconeixement col·lectiu que es
va fer a l'equip i veure la gran quantitat d'esportistes femenines que hi ha a la ciutat", destaca l'Anni Espar. En un curs on l'stm-CN Mataró
ha guanyat tres títols (Supercopa d'Espanya,
Copa Catalunya i Copa de la Reina) i ha quedat
subcampió de lliga, les jugadores dirigides per
Dani Ballart han tornat a demostrar "que la feina
s'està fent bé" i que són capaces de "lluitar per
títols fins a l'últim segon". "Crec que el projecte
del club s'està consolidant. S'ha fet una gran

| Jordi López
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feina a nivell intern per apostar pel waterpolo
i perquè la ciutat s'acosti a la piscina a veure
els partits. La veritat és que en el darrer partit
a casa se'm va posar la pell de gallina de veure
la quantitat de gent que va venir. Motiva molt
veure això i sentir que les coses s'estan fent bé.
Treballarem perquè tot aquest procés sigui permanent i per inspirar les categories formatives
del club", apunta la jugadora del CN Mataró ■

El preu de l'or
Com us diem, gairebé sense temps per gestionar la derrota, l'Anni Espar es va concentrar
amb Espanya a Tenerife per jugar la fase final europea de la FINA World's League contra
Hongria, Itàlia, Països Baixos, Grècia i França.
"Aquest canvi de club a selecció sense pràcticament descans es fa dur, però així és el
calendari. Després tindrem una setmana per
descansar", assegura Espar. Com a membre
de la selecció espanyola, l'Anni és plenament
conscient que forma part de l'excel·lència del
waterpolo mundial. L'exigència és màxima i
l'objectiu és clar: lluitar per la medalla d'or als
Jocs Olímpics del 2024. "Aquest cicle olímpic
serà dur. Tenim tres Mundials i dos europeus
abans. Hi ha molta competició i molt desgast
físic i mental. De moment, ens concentrem en
aquest estiu, on tenim Mundial al juny i europeu
a l'agost", ens relata l'Anni Espar. Sens dubte,
parlem d'un calendari 'salvatge' i que posarà a
jugadores com l'Anni al límit. Us imagineu que
en futbol es juguessin Mundial i Eurocopa en
un mateix estiu? O que l'NBA disputés dos playoff pel títol en tres mesos? Seria una 'bogeria',
però en waterpolo és ben real i cal adaptar-s'hi.
"Quan estem concentrades amb la selecció,
gairebé tot el dia el passes entrenant, menjant
o descansant", ens assegura Anni Espar. Al
final, però, aquesta vida 'espartana' compensa, sobretot quan es comparteixen "triomfs
i bons moments amb les companyes". Per
l'Anni, aquest esperit col·lectiu és la clau de
l'èxit, ja que afrontar l'exigència "del dia a dia
és el que més costa". Quan el grup funciona i
treballa, es pot guanyar. Així, Espar ha pogut
penjar-se dues medalles de plata olímpiques
(2012 i 2020), tres medalles al Mundial (or i
dues plates) i dos títols europeus, a banda de
les nou lligues, nou Copes de la Reina i quatre
Copes d'Europa guanyades a nivell de clubs ■

El talent de
l'adaptació
A banda de tenir un talent innat i de treballar
al màxim, si alguna cosa ha demostrat l'Anni
Espar és capacitat d'adaptació. Ella, igual que fa
l'aigua, ha estat capaç d'entrar a tot arreu amb
bon peu, fer-se un lloc i brillar. Ho va executar
en els seus inicis amb el CE Mediterrani, després al CN Sabadell i ara al CN Mataró. Però
la seva aventura dins del món del waterpolo
no només s'ha desenvolupat a casa nostra.
L'Anni va ser becada per la Universitat del Sud
de California, a Los Àngeles, on hi va estudiar
i competir fins a proclamar-se campiona de
la lliga universitària (NCAA), el 2013. Aquest
és un títol que valora molt, sobretot pel nivell d'exigència i pels enormes recursos que
hi ha a la NCAA. Guanyar-la és molt difícil,
perquè lluites contra les màximes potències
universitàries nord-americanes. La nostra
protagonista sembla que no en va tenir prou
conquistant la costa del Pacífic dels Estats
Units, i va marxar a l'altra banda del món, a
Austràlia. Allà, la temporada 2016-2017, Espar
va aixecar la lliga australiana com a jugadora del Sidney University Lions. A casa dels
Espar, l'esport és llei de vida. La seva germana Clara és també jugadora professional de
waterpolo i companya a la selecció, mentre
que el seu pare, en Xesco, ha estat entrenador del Barça d'handbol i campió d'Europa
com a blaugrana ■
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